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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento apresenta o projeto pedagógico do curso de Videografismo para 

Produção de Vídeo. Este projeto de curso contextualiza e define as diretrizes pedagógicas para o 

referido curso no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia campus 

de Santo Antônio de Jesus. 

O presente projeto visa oferecer um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Videografismo para Produção de Vídeos, visando formar e qualificar cidadãos em uma das áreas 

de audiovisual. 

Santo Antônio de Jesus possui um intenso dinamismo urbano, sendo um dos principais 

polarizadores dos municípios do Recôncavo Sul da Bahia, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul da Bahia. 

É um centro regional que dispõe de diversos aparatos técnicos que atraem os habitantes das 

cidades vizinhas. Neste sentido, a oferta de um curso de Videografismo se insere na demanda de 

profissionais para atuar desenvolvendo produções audiovisuais, especificamente em motion 

graphics. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO 

 

COORDENAÇÃO 

Coordenador: France Ferreira de Souza Arnaut 
E-mail: francearnaut@ifba.edu.br 
Telefone: (71) 99973-5544 

LOCAL DE REALIZAÇÃO/CAMPUS 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Santo Antônio de Jesus 

TELEFONE HOMEPAGE 

+55 (71) 3221-0394 http://santoantonio.ifba.edu.br 

 
3. DADOS GERAIS DO CURSO 
 

Nome do curso: Videografismo para Produção de Vídeo 

Eixo tecnológico: Produção Cultural e Design 

Carga horária: 40h 

Escolaridade mínima: Ensino Médio completo 

Classificação: Formação Inicial e Continuada (FIC) 

Número de vagas: 15 vagas 

Frequência da oferta do curso: de acordo com a demanda 

Periodicidade das aulas: uma vez por semana 

Modalidade da oferta: presencial 



 

Turno: vespertino 

Investimento: totalmente gratuito 

 
 
4. JUSTIFICATIVA 
 

O motion design é uma das áreas mais versáteis do design. O profissional que atua nesse 

mercado, o motion designer, consegue atuar com as clássicas animações voltadas para vinhetas 

e elementos de TV, vídeos institucionais para empresas, elementos para vídeos em canais no 

YouTube ou qualquer mídia social que tenha o vídeo como um dos veículos de comunicação. 

Praticamente, todo o trabalho que envolva o motion designer terá o After Effects como 

principal ferramenta. Com a formação em Videografismo para Produção de Vídeo, o aluno poderá 

agregar elementos visuais às suas produções audiovisuais, uma vez que o IFBA, campus Santo 

Antônio de Jesus, já oferece um curso de produção de roteiro e vídeo para metragem, também na 

modalidade presencial. 

Dessa forma, a oferta do curso em Videografismo para Produção de Vídeos, na 

modalidade presencial, justifica-se como ferramenta para aperfeiçoamento e a formação de um 

profissional multidisciplinar, tendo aglomerado conhecimentos de animação básica, de design 

digital, produção e estruturação de motion graphics para vídeo. 

 
5. OBJETIVOS DO CURSO 
 

 O curso se destina a proporcionar aos alunos conhecimento teórico e prático sobre 

Videografismo para Produção de Vïdeo tendo o objetivo de desenvolver projetos de motion 

graphic para a produção audiovisual. 

Ao final do curso, espera-se que os alunos sejam capazes de: 

- Produzir legendas e títulos para produção de vídeos; 

- Produzir transições em motion graphics de cenas distintas; 

- Entender o funcionamento das curvas de animação para entrada e saída; 

- Realizar renderização de animação para formatos suportados na edição de vídeos. 

 

6. PÚBLICO-ALVO 
 

O curso de Videografismo para Produção de Vïdeo, na modalidade presencial, é destinado 

a pessoas maiores de 18 anos, com no mínimo Ensino Médio completo, e interessadas em 

desenvolver projetos de motion graphics para produções audiovisuais. 



 

 
7. PERFIL DO EGRESSO 
 

Em consonância com os objetivos propostos para o curso, as ações serão direcionadas 

para que o estudante egresso do curso FIC em Videografismo para Produção de Vídeo, na 

modalidade presencial, deve ter demonstrado avanços na aquisição de seus conhecimentos 

básicos, estando preparado para dar continuidade aos seus estudos. Dessa forma, ao concluir a 

sua qualificação profissional, o egresso do curso de Videografismo para Produção de Vídeo 

deverá demonstrar em seu perfil as seguintes características: 

- Produzir motion graphics para produções audiovisuais; 

- Renderizar e exportar elementos visuais de motion graphics para edição de vídeos. 

 
8. MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular do curso FIC em Videografismo para Produção de Vídeo, na 

modalidade presencial, está organizado em componente, com uma carga horária total de 40 

horas. Cada hora aula do curso é definida como tendo 60 min h/a (sessenta minutos, hora/aula) 

de duração. 

No Quadro 1 está descrita a matriz curricular do curso e a seguir são apresentadas as 

ementas das disciplinas. 

Quadro 1 - Matriz Curricular 

Módulo Componente CH 

1 
Introdução ao motion graphics, shapes e 
máscaras 

5h 

3 Lower thirds 10h 

4 Graph editor: ease in e ease out 10h 

5 Transições 10h 

6 Renderização e exportação 5h 

 Carga horária total 40h 

 

9. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 

O processo avaliativo será formativo, levando em consideração o acompanhamento e 

evolução no decorrer do curso. Bem como a verificação dos conhecimentos teóricos e práticos e 

às transformações comportamentais adquiridas no desenvolvimento das aulas. A assiduidade diz 

respeito à frequência diária às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos escolares. A mesma será 

registrada diariamente pelo professor, no Diário de Classe, por meio de chamada ou lista de 

presença. 



 

10. APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 
 

O aluno será considerado apto a qualificação e certificação desde que tenha 

aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) na média geral do curso e frequência maior 

ou igual a 75% (setenta e cinco por cento).  

 
11. INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
 

Para realização do curso será necessário um laboratório de multimídia contando com a 

estrutura definida no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Estrutura do Laboratório de Multimídia 

Item Material 

1 15 computadores com placa gráfica de vídeo de no mínimo 8GB e conectados à internet 

2 15 licenças do software Adobe After Effects CC 2018 ou superior 

3 Quadro de vidro 

4 TV ou Projetor Multimídia para duplicar monitor do computador do professor 

 
12. CERTIFICAÇÃO 
 

Após a conclusão do curso o estudante receberá o Certificado de Conclusão do Curso de 

Formação Inicial e Continuada em Videografismo para Produção de Vídeo com carga horária de 

40 horas. 
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